
 

Bezvadu spieķa tipa
putekļu sūcējs

8000 Series Aqua

 
Putekļu sūkšanas un
slaucīšanas uzgalis

360° sūkšanas uzgalis

Līdz 80 min, 28 min Turbo

Mazā turbo birste, papildu filtrs

 

XC8149/01

Notīra ne tikai putekļus.
Putekļu sūcējs un mitrā slaucīšana vienā paņēmienā.

Lai satīrītu visus netīrumu veidus, nepietiek tikai ar putekļu sūkšanu. Philips

Cordless Stick 8000 Series Aqua satīra ne tikai putekļus. Īpaši veidotais divu

funkciju uzgalis sūc un veic mitro uzkopšanu, notīrot lipīgus netīrumus un pat

baktērijas.

Lielāku higiēnu garantējošais sūkš. un mitrās uzkopš. uzg.

Vienā piegājienā sūc un mitrā veidā uzslauka putekļus, netīrumus un traipus

Jūs varat pievienot mazgāšanas līdzekli, lai likvidētu līdz 99% baktēriju*

Always Clean pārklājums pasargā drāniņu no baktēriju savairošanās*

Visas mājas tīrīšana ar maksimālo jaudu

Visilgākais turbo režīms, vairāk nekā 125 m² ar vienu uzlādi

Litija jonu akumulators darbojas līdz 80 minūtēm

360° sūkšanas uzgalis savāc līdz pat 99,7% putekļu un netīrumu*

360° sūkšanas uzgalis atklāj slēptos putekļus ar LED gaismām

Nepārtraukta un efektīva tīrīšana

PowerCyclone 10 ilgāk nodrošina labāku sniegumu

PowerBlade digitālais motors, kuru viegli kontrolēt ar viedā ekrāna (Smart Display)

palīdzību

Iestrādāts uzgalis šaurām vietām un birste, kā arī papildu piederumi

Piekļūstiet it visur, pat zem zemām mēbelēm



Bezvadu spieķa tipa putekļu sūcējs XC8149/01

Izceltie produkti

Unikālais Aqua uzgalis

Jūsu grīdas ir pilnīgi tīras tikai brīdī, kad veicat

mitro slaucīšanu pēc putekļu sūkšanas. Tas

prasa pūles un laiku, kā arī vairāk nekā vienu

tīrīšanas rīku. Bet ja nu jūs varētu veikt abus

darbus vienlaikus, izmantojot izveicīgu,

bezvadu spieķa tipa putekļu sūcēju? Unikālais

Aqua uzgalis ne tikai sūknē, bet arī vienā

piegājienā mitrā veidā uzslauka putekļus,

netīrumus un traipus.

Likvidējiet līdz 99% baktēriju*

Jūs pat varat pievienot savu iecienīto

mazgāšanas līdzekli ūdens tvertnē, lai likvidētu

līdz 99% baktēriju.

Antibakteriālas drāniņas

Jaunais Always Clean pārklājums pasargā

drāniņu no baktēriju savairošanās pēc

tīrīšanas! Šādi būs vienkāršāk parūpēties par

spilventiņiem.

Turbo darbības laiks

Ja vēlaties vislabāko veiktspēju, tīrīšanas ierīci

vienmēr izmantosiet iestatījumā MAX

(maksimālā jauda). Ar bezvadu putekļsūcējiem

ne vienmēr tas ir iespējams, jo TURBO režīma

darbības laiks ātri beidzas. Bet ja nu jums būtu

bezvadu putekļsūcējs, kura darbības laiks būtu

pietiekami ilgs, lai paspētu iztīrīt visu māju?

Pateicoties ilgākajam MAX* (maksimālās)

režīma veiktspējas laikam, ko nodrošina

jebkurš spieķa tipa putekļsūcējs ar jaunākās

paaudzes litija jonu akumulatoriem, jūs varat

ar vienu uzlādi iztīrīt vairāk nekā 125 m².

Darbības laiks līdz pat 80 minūtēm

Atšķirīgām vajadzībām ir vajadzīgas dažādas

iespējas. Mūsu izturīgās un ilgstošās 25,2 V

litija jonu baterijas līdz nākamajai uzlādei

nodrošinās līdz 80 minūšu tīrīšanas laiku

ekoloģiskajā režīmā, 35 minūtes normālā

režīmā un 28 minūtes turbo režīmā.

360° sūkšanas uzgalis

Veicot tīrīšanu, jūs vienmēr vēlaties būt

pārliecināts, vai visus gružus, kas atrodas uz

grīdas, jūsu ierīce iesūc vienā piegājienā,

neradot nepieciešamību sūknēt to pašu virsmu

vairāk nekā vienu reizi. Universālais 360°

sūkšanas uzgalis katrā vēzienā iesūknē līdz

99,7% putekļu un netīrumu, neko neatstājot uz

grīdas! Pateicoties patentētajai 360° sūkšanas

tehnoloģijai, tas no visām uzgaļa pusēm savāc

vēl vairāk putekļu un netīrumu, nodrošinot visu

jūsu veikto kustību efektivitāti!

LED uzgalis

Vai jūs ticētu, ja mēs teiktu, ka uz jūsu grīdas ir

daudz slēpto putekļu un netīrumu? Lielākā

daļa netīrumu uz grīdas nav redzami ar cilvēka

acīm. Tagad uzgalī iestrādātās LED gaismas

ļauj viegli pamanīt un likvidēt putekļus, pūkas,

matus un drupatas. Uzgalī iestrādātās LED

gaismas atklāj slēptos putekļus un netīrumus,

palīdzot jums tīrīt jebkur un jebkurā laikā.

PowerCyclone 10

Philips PowerCyclone 10 ir mūsu jaunākā

tehnoloģija putekļsūcējiem bez maisiņiem, kas

tagad ir iestrādāta bezvadu putekļsūcējā.

PowerCyclone 10 ilgāk nodrošinās spēcīgāku

sūkšanas jaudu ar 30% lielāku efektivitāti.



Bezvadu spieķa tipa putekļu sūcējs XC8149/01

Specifikācijas

Sniegums

Akumulatora tips: Litija jonu

Baterijas spriegums: 25,2 V

Uzlādēšanas laiks: 5 stundas

Darbības laiks: 80 minūte(s)

Skaņas līmenis: 84 dB

Gaisa plūsma (maks.): 1100 l/min

Dizains

Krāsa: Deep Opal

Filtrēšana

Putekļu ietilpīgums: 0,6 l

Filtra sistēma: 3 posmu cikloniska darbība

Uzgaļi un piederumi

Komplektā iekļauti piederumi: Šaurās vietās

ievietojams uzgalis, Mikrošķiedras spilventiņš,

Iebūvēta birste, Divi vienā birste / uzgalis

šaurām vietām, Papildu filtrs, Šļūtenes

pagarinājums

Papildu uzgalis: Mazā turbo birste, Aqua

uzgalis

Standarta uzgalis: 360° sūkšanas uzgalis

Noturība

Iepakojums: > 90% pārstrādāti materiāli

Lietotāja rokasgrāmata: 100 % pārstrādāts

papīrs

Svars un izmēri

Produkta izmēri (GxPxA): 1170x260x220 mm

Produkta svars: 2,7 kg

* Grīdas lupata satur cinka piritionu, kura antibakteriālais

līmenis ir >99% pēc 24h lietošanas. Pārbaudīts

sertificētā laboratorijā atbilstoši GB 21551.2-2010 un

ISO20743:2013 ar E. coli un S. aureus.

* Pārbaudīts, salīdzinot ar 10 pārdotākajiem bezvadu

spieķa tipa putekļsūcējiem cenā virs 300 eiro Vācijā

2019. gada jūnija MAT

* Darbības laiks un tīrīšanas rādiuss noteikts,

pamatojoties uz Philips iekšējo noteikšanas metodi.

* Pārbaudīts, izmantojot Philips rupjo netīrumu tīrīšanas

testu, kas izstrādāts, pamatojoties uz IEC60312-1, 2018.

gada janvārī. Viens vēziens nozīmē kustību uz priekšu

un atpakaļ
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